Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd
Ideale uitvalsbasis voor verkenning van Liempde en Het
Groene Woud. In het Bezoekerscentrum kun je terecht voor
meer informatie over Nationaal Landschap Het Groene
Woud en Liempde. Wees welkom voor een hapje en drankje
of neem een kijkje in de cadeaushop met VVV-agentschap
waar onder andere mooie wandel- en fietsfolders verkrijgbaar zijn. Parkeergelegenheid op D’n Tip, gelegen
op honderd meter van D’n Liempdsen Herd op de hoek
Barrierweg-Rosenhofstraat. www.liempdsenherd.nl

Wandeling
Scheekse
Edelherten

Wandel- en fietsroutes in Gastvrij Liempde
Kijk voor alle wandel- en fietsroutes van deze serie op
www.gastvrijliempde.nl. De routes zijn ontwikkeld door
vrijwilligers van SPPiLL in nauwe samenwerking met de
landeigenaren.

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de provincie Noord-Brabant, Kloppend Hart van
Het Groene Woud, meewerkend boxtel en SPPiLL.

Colofon: Vormgeving: PATS! Concept en Creatie, Tekst: SPPiLL
projectenbureau en vrijwilligers SPPiLL, Fotografie: Kees Quinten en
Mark Kapteijns (foto edelherten).

Gevaren van Neospora en afval voor koeien
Honden spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van
Neospora-infecties onder koeien. De parasiet Neospora
Caninum veroorzaakt bij koeien spontane abortus. De hond
is gastheer voor deze parasiet. Hij wordt er niet ziek van,
maar kan de parasiet wel via zijn ontlasting overbrengen op
de koeien.
Ook zwerfafval is gevaarlijk voor koeien. Het veroorzaakt
hevige inwendige bloedingen waaraan ze kunnen doodgaan.
Wij vragen héél dringend jouw medewerking door honden aan
te lijnen, geen ontlasting achter te laten in de weilanden en
afval weg te gooien in de prullenbakken langs de route of mee
te nemen naar huis. Bedankt!

Waar vroeger de boeren uit het dorp gezamenlijk hun vee lieten
grazen op de gemeijnt, is nu het domein van de edelherten.
Koning van Het Groene Woud!

…in Het Groene Woud

Routeapp
Deze route kun je downloaden met de app Routes in Het Groene
Woud, te vinden in de appstore. Of scan hier de QR-code.

Meldpunt

Paden niet goed onderhouden of slecht begaanbaar,
ontbreekt bewegbewijzering? Meld het via info@sppill.nl
Android

IOS

Wandelroute
Lengte: 11 km

Wandeling: Scheekse Edelherten
Afstand: 11 km
Start bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Barrierweg 4,
Liempde.
1. Met rug naar D’n Liempdsen Herd staande R-door de weg
oversteken en R-door langs de haag lopen naar straatnaambordje
Den Achterhof. Tegenover Hnr:1 R-af verhard pad tussen 2 haagjes
door. Einde pad L-af, zand-/gras pad volgen. Op T-splitsing R-af
gaan en in de bocht L-Aanhouden. Eerst volgende schuine splitsing
L-af. Negeer zijweg rechts en zijweg links met wat schuurtjes, loop
hier nog iets verder R-door langs het hekwerk. Ga op de volgende
splitsing tegenover de ijzeren poort R-af en bij volgende splitsing
L-af richting stal. (A) Einde Akkerweg R-af asfaltweg volgen en 1e
splitsing L-af (Wessendijk). Deze gaat over in een zand-/graspad.

C

(C) De Berkenloop is een zijbeek van De Groote Waterloop en zorgt via een aantal sloten voor de
afwatering van een groot deel van De Scheeken, een gebied dat door zijn leemhoudende bodem van
oudsher een grote wateroverlast kende.

2. Ga na het passeren van de brug over de Groote Waterloop, na circa
50 meter het eerste graspad R-af tussen de weilanden door. Einde
graspad verkeersweg voorzichtig oversteken en R-door langs het Maria
kapelletje gaan (mooi pauzeplekje). (B) Vervolg het pad R-door, door het
hekwerk en ga voor de Berkenloop (naam niet aangegeven) R-af en volg
het pad richting de stuw. (C) Ga L-af over het stuwrooster en steek de
Berkenloop over. Ga L-af en volg dit graspad langs de Berkenloop met
de loop links van je. Negeer zijwegen en blijf het graspad geruime tijd
langs de Berkenloop volgen. Aangekomen op de zandweg L-af brug en
Berkenloop overgaan.

(D) Op een aantal plaatsen, o.a. aan de Elsdonkseweg, heeft Brabants Landschap grond afgegraven en poelen gemaakt om de natuurlijke
variatie aan planten en dieren te vergroten. Het
zand wat vrij kwam is verwerkt in het ecoduct
over de spoorlijn Den Bosch - Eindhoven.
A

(A) De Hezelaarse Akker was vroeger
opgedeeld in kleine akkertjes waar
de boeren uit het dorp hun gewassen
verbouwden. Nu is het een grootschalig
maislandschap afgewisseld met enkele
graanakkers en kleine weilanden.

B

(B) Mariakapel: Jan van de Loo bouwde
samen met de Katholieke Arbeidersjeugd
in 1946 een kapelletje aan de Broekdijk
uit dankbaarheid dat hij in de oorlog
niet in Duitsland is tewerkgesteld. In
2005 is het kapelletje herbouwd met het
bestaande materiaal.

D

Verklaringen van de tekens:
L-af = Linksaf
R-af = Rechtsaf
R-door = Rechtdoor
Hnr: = Huisnummer
Lpnr: = Lantaarnpaalnummer
Stegelke = Draaipoortje

E

F

(E) In 2017 zijn door het Brabants Landschap
in De Scheeken edelherten uitgezet.
Hiervoor is een terrein van ruim 300 ha aan
weerskanten van de A2 afgerasterd. Via de
natuurbrug over de A2 kunnen de dieren
zich vrij verplaatsen.

(F) Het landschap van De Scheeken is - ook
na de ruilverkaveling van de jaren vijftig
- kleinschalig gebleven. Weilanden en
bospercelen wisselen elkaar af. De foto is
genomen vanaf de Ginnenkendijk.

3. Op eerste kruising met Vleesbroekstraat R-af. Loop dit zandpad tot het einde en negeer zijwegen. (D) Net voor de splitsing met
zitbank gaat de zandweg over in een asfaltweg/fietspad. Ga op de
splitsing bij het bankje R-door, negeer zijwegen en aan het einde
van het fietspad voorzichtig de drukkere verkeersweg oversteken.
De weg R-door vervolgen (Kanterseveldenweg). Foto (E) Eerste
zandweg R-af gaan (Achterste Broekweg), daarna R-af Ginnekedijk
(Bestse schrijfwijze) in; zand-/graspad. Over het wildrooster en loop
nu het edelhertengebied in. Volg dit pad R-door tot het einde van de
Ginnenkendijk (Liempdse schrijfwijze). (F) Ga hier L-af en neem nu
het eerste zandpad R-af (Smalveldersestraat). Ga na het bos over
het wildrooster en verlaat weer het edelhertengebied.
Volg dit zand-/graspad tot aan de Groote Waterloop. (G) Ga bij de
waterloop aangekomen R-af over het graspad, net VOOR de brug
van de waterloop.
4. Volg dit graspad tot het op de asfaltweg uitkomt, ga nu L-af. Voor
een eventuele pauze kun je even naar rechts lopen naar het Gouden
Woud. Voorbij bebouwde kom bord Liempde R-aanhouden en na
Hnr:8 L-af (Essenstraat). Einde Essenstraat L-af gaan en einde weg
R-af over asfaltweg gaan. Loop nu alsmaar R-door en negeer alle
zijwegen. Je ziet aan de linkerkant vanzelf Bezoekerscentrum D’n
Liempdsen Herd verschijnen.
Hopelijk heb je genoten van de wandeling. We hebben verschillende
mooie wandelingen beschikbaar, dus kom gerust nog eens terug!

G

(G) De Smalveldersestraat is een van
de toegangswegen tot De Scheeken.
Vroeger hadden de eigenaren van de
aangrenzende percelen het voorpootrecht van populieren langs de wegen.
Dit leverde extra inkomsten op.
Het hout werd voornamelijk gebruikt
voor de klompenmakerijen en als
brandstof voor de kachels en bakovens.

